ระเบียบโรงเรียนพิชัย
ว่าด้วยการแต่งกายและทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2564
**************************
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนพิชยั ว่าด้วยการแต่งกายและทรงผมของนักเรียน
ให้เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2527
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โรงเรียนพิชัย จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบโรงเรียนพิชัย ว่าด้วยการแต่งกายและทรงผมของนักเรียน
พ.ศ. 2564 ”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบอืน่ ใดของโรงเรียนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ 3 ทรงผมและเครื่องแบบนักเรียน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
ก. นักเรียนชาย
1. ผม นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมสั้นด้านข้างเกรียนติดหนังศีรษะ
ด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 ซม. กรณีไว้ผมยาวให้ไว้ผมรองทรงสูงเลี้ยงฐานบนได้ไม่เกินครึ่งของศีรษะ
ด้านหน้าและด้านบนยาวไม่เกิน 4 ซม. และห้าม ดังนี้
1.1 ใส่น้ามัน เจล น้้า หรือไว้แสกกลาง หรือหวีเสย
1.2 ไว้จอน ไว้หนวด เครา
1.3 เปลี่ยนแปลงสีผมผิดไปจากธรรมชาติ
2. เสื้ อ เสื้ อ เชิ้ ต คอตั้ ง ผ้ า ขาวเกลี้ ย ง ไม่ บ างเกิน ควร แขนสั้ น พองาม ปลายแขนอยู่ เ หนื อ
ข้อพับประมาณ 2 นิ้ว สาบที่คอกว้าง 5 ซม. สาบที่อกกว้าง 4 ซม. ใช้กระดุมสีขาว กลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่เกิน 1 ซม. ติดกระเป๋าราวนมซ้าย 1 ใบ กว้าง 8 – 12 ซม. ลึก 10 – 15 ซม. พอเหมาะกับขนาดของตัวเสื้อ
ด้านหลังไม่มีจีบ
ที่อกเสื้อด้านขวา ปักอักษรย่อ พ.ช. ด้วยไหมสีน้าเงิน ขนาดอักษร 1.5 ซม. ใต้อักษรย่อ พ.ช.
ปักเลขประจ้าตัวนักเรียนเป็นเลขไทยด้วยไหมสีน้าเงิน ขนาด 1.5 ซม.
ที่อกเสื้อด้านซ้าย เหนือขอบกระเป๋าเสื้อ ปักชื่อ – สกุล ด้วยไหมสีน้าเงิน ใช้อักษรตามแบบ
ราชการ ขนาด 1 ซม. ปักจุดสีน้าเงินตามระดับชั้น ขนาด 0.5 ซม. ให้อยู่กึ่งกลาง เหนือ ชื่อ – สกุล
3. กางเกง ผ้า สีก ากี ขาสั้น เหนื อลู กสะบ้า ประมาณ 5 ซม. ความกว้ า งของขากางเกงเมื่ อ
ยืนตรง อยู่ห่างจากขา 8-12 ซม. ตามส่วนของขนาดขา ปลายขากางเกงพับเข้าด้านในประมาณ 5 ซม. ผ่าหน้า
ติด ซิป มี จี บ ข้า งละ 2 จี บ มี หูส้ า หรั บ ร้อ ยเข็ มขั ด มี ก ระเป๋า ตามแนวตะเข็บ 2 กระเป๋า ไม่ มีก ระเป๋ าหลั ง
เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นเข็มขัดทุกด้าน ขอบเอวกางเกงต้องอยู่ใต้ระดับสะดือ
4. เข็มขัด เป็นหนังสีน้าตาล ขนาดกว้างประมาณ 4 ซม. ไม่มีลวดลายหัวเข็มขัดเป็นโลหะ
ทองเหลืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีปลอกหนังขนาด 1.5 ซม. ส้าหรับสอดปลายเข็มขัด หรือใช้เข็มขัดลูกเสือ
5. รองเท้า รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้นสีน้าตาล ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูกสีน้าตาล
6. ถุง เท้ า ถุ งเท้า สั้น สีน้า ตาล ไม่มี ลวดลาย เวลาสวมถุง เท้ า ไม่พั บหรื อม้ ว นหรือ ถุง เท้ าสั้ น
สีน้าตาลขอบล่างเหนือตาตุ่มขึ้นมา ไม่ต่้ากว่า 8 ซม.

ข. นักเรียนหญิง
1. ผม นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีตัดสั้นต้องยาวกว่าปลายติ่งหูไม่เกิน 3 ซม.
ไม่ใช้กิ๊บหรือหวีสับที่มีสีสันสดใส ถ้าจ้าเป็นให้ใช้กิ๊บสีด้า ไม่ใช้เครื่องส้าอางเสริมทรงผม กรณีไว้ผมยาวให้ผูกรวบ
ได้เท่านั้น และให้ใช้ยางสีด้ามัดและผูกริบบิ้นผ้าสีขาว ความกว้าง 1 นิ้ว แบบเรียบไม่มีลวดลาย ผูกรวบผมให้
เรียบร้อยไม่ดัด ไม่ซอย ไม่สไลด์ผมไม่เปลี่ยนแปลงสีผมให้ผิดจากสีธรรมชาติ และห้ามถักเปีย
2. ผ้าผูกคอ สีกรมท่าชายสามเหลี่ยม กว้าง 8-12 ซม. ยาว 80-100 ซม. ตลบเข้าข้าง
3. เสื้อ ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป แบบคอปกกะลาสี ยาวประมาณ 10 ซม. ปลายแขนจีบ
เล็กน้อย มีสาบกว้าง 3 ซม. ความยาวของเสื้อวัดจากข้อมือเมื่อยืนตรงขึ้นมาประมาณ 5 ซม. ขนาดตัวเสื้อตั้งแต่
ใต้ท้องแขนถึงชายเสื้อมีขนาดพอเหมาะกับตัว ไม่รัดเอว ติดกระเป๋าที่ชายเสื้อด้านขวา เวลาสวมปล่อยชายเสื้อ
ไว้นอกกระโปรง
ที่อกเสื้อด้านขวา ปักอักษรย่อ พ.ช. ด้วยไหมสีน้าเงิน ขนาดอักษร 1.5 ซม. ใต้อักษรย่อ พ.ช.
ปักเลขประจ้าตัวนักเรียนเป็นเลขไทยด้วยไหมสีน้าเงิน ขนาด 1.5 ซม.
ที่อกเสื้อด้านซ้าย ปักชื่อ – สกุล ด้วยไหมสีน้าเงิน ใช้อักษรตามแบบราชการ ขนาด 1 ซม.
ปักจุดสีน้าเงินตามระดับชั้น ขนาด 0.5 ซม. ให้อยู่กึ่งกลาง เหนือ ชื่อ – สกุล
4. กระโปรง ผ้าเนื้อหนาสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังเป็นจีบข้างละ 3 จีบ
หันจีบออกด้านข้าง เย็บเกล็ดตามยาวลงมา 6-12 ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม กระโปรงยาว
ใต้เข่าไม่เกินครึ่งน่อง
5. ถุงเท้า สีขาวหรือถุงเท้าสีขาวพื้นด้า ไม่มีลวดลาย เวลาสวม พับ 2 ทบ ให้ขอบกว้าง 5-6 ซม.
และขอบล่างอยู่เหนือตาตุ่มพอดี หรือถุงเท้าสั้นสีขาวขอบล่างเหนือตาตุ่มขึ้นมา ไม่ต่้ากว่า 8 ซม.
6. รองเท้า รองเท้าหนังสีด้า หุ้มส้น หัวมนมีสายรัดไม่มีลวดลาย สูงไม่เกิน 3 ซม.
วิชาพลศึกษาให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย
ข้อ 4 ทรงผมและเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ก. นักเรียนชาย
1. ผม นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมสั้นด้านข้างเกรียนติดหนังศีรษะ
ด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 ซม. กรณีไว้ผมยาวให้ไว้ผมรองทรงสูงเลี้ยงฐานบนให้ไม่เกินครึ่งของศีรษะ ด้านหน้าและ
ด้านบนยาวไม่เกิน 4 ซม. และห้าม ดังนี้
1.1 ใส่น้ามัน เจล น้้า หรือไว้แสกกลาง หรือหวีเสย
1.2 ไว้จอน ไว้หนวด เครา
1.3 เปลี่ยนแปลงสีผมผิดไปจากธรรมชาติ
2. เสื้ อ เสื้ อ เชิ้ ต คอตั้ง ผ้ า ขาวเกลี้ ยง ไม่ บางเกิ นควร ปลายแขนอยู่ เ หนือ ข้ อ พั บประมาณ
2 นิ้ว สาบที่คอกว้าง 5 ซม. สาบที่อกกว้าง 4 ซม. ใช้กระดุมสีขาว กลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม.
ติดกระเป๋าที่ราวนมซ้าย 1 ใบ กว้าง 8 – 12 ซม. ลึก 10 – 15 ซม. พอเหมาะกับขนาดของตัวเสื้อ ด้านหลัง
ไม่มีจีบ
ที่อกเสื้อด้านขวา ปักอักษรย่อ พ.ช. ด้วยไหมสีน้าเงิน ขนาดอักษร 1.5 ซม. ใต้อักษรย่อ พ.ช.
ปักเลขประจ้าตัวนักเรียนเป็นเลขไทยด้วยไหมสีน้าเงิน ขนาด 1.5 ซม.
ที่อกเสื้อด้านซ้าย เหนือขอบกระเป๋าเสื้อ ปักชื่อ – สกุล ด้วยไหมสีน้าเงิน ใช้อักษรตามแบบ
ราชการ ขนาด 1 ซม. และปักจุดขนาด 0.5 ซม. ด้วยไหมสีน้าเงิน ตามระดับชั้นของตน ที่ปกเสื้อด้านซ้าย

3. กางเกง ผ้าสีด้าเนื้อหนา ขาสั้นเหนือเข่า ประมาณ 5 ซม. ความกว้างของขากางเกง
เมื่ อ ยื น ตรงห่ า งจากขาประมาณ 6-12 ซม. ตามส่ ว นของขนาดขา ปลายขาพับ เข้ า ด้ า นใน 5 ซม. ผ่ า หน้ า
ใช้กระดุมขนาดย่อมขัดซ้อนไว้ข้างในหรือใช้ซิบ มีจีบข้างละ 2 จีบ มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละหนึ่งกระเป๋า
ไม่มีกระเป๋าหลัง เวลาสวมให้ทับชายเสื้อให้เรียบร้อย
4. เข็ ม ขั ด หนั ง สี ด้ า ขนาดกว้ า ง 3 ซม. ไม่ มี ล วดลาย หั ว เข็ ม ขั ด เป็ น โลหะสี เ งิ น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีปลอกหนังสีด้า 1 ปลอก ขนาดกว้าง 1.5 ซม. ส้าหรับสอดปลายเข็มขัด
5. รองเท้า รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีด้า ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูกสีด้า
6. ถุงเท้า สีขาวหรือถุงเท้าสีขาวพื้นด้า ไม่มีลวดลาย เวลาสวมถุงเท้าไม่พับหรือม้วน หรือ
ถุงเท้าสั้นสีขาวขอบล่างเหนือตาตุ่มขึ้นมา ไม่ต่้ากว่า 8 ซม.
ข. นักเรียนหญิง
1. ผม นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีตัดสั้นต้องยาวกว่าปลายติ่งหูไม่เกิน 3
ซม. ไม่ใช้กิ๊บหรือหวีสับที่มีสีสันสดใส ถ้าจ้าเป็นให้ใช้กิ๊บสีด้า ไม่ใช้เครื่องส้าอางเสริมทรงผม กรณีไว้ผมยาวให้
ผูกรวบได้เท่านั้น และให้ใช้ยางสีด้ามัดและผูกริบบิ้น ผ้าสีขาว ความกว้าง 1 นิ้ว แบบเรียบไม่มีลวดลาย ผูกรวบ
ผมให้เรียบร้อยไม่ดัด ไม่ซอย ไม่สไลด์ผมไม่เปลี่ยนแปลงสีผมให้ผิดจากสีธรรมชาติ และห้ามถักเปีย
2. เสื้อ เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ปลายแขนและต้นแขนจีบเล็กน้อย
ปลายแขนมีสาบกว้าง 2 ซม. สาบเสื้อตลบเข้าข้างใน กว้าง 3 ซม.ใช้กระดุมสีขาว กลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่เกิน 1 ซม. แขนยาวเพียงเหนือศอก ตัวเสื้อไม่คับหรือหลวมจนเกินไป และสวมเสื้อซับใน เวลาใส่
สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
ที่อกเสื้อด้านขวา ปักอักษรย่อ พ.ช. ด้วยไหมสีน้าเงิน ขนาดอักษร 1.5 ซม. ใต้อักษรย่อ พ.ช.
ปักเลขประจ้าตัวนักเรียนเป็นเลขไทยด้วยไหมสีน้าเงิน ขนาด 1.5 ซม.
ที่อกเสื้อด้านซ้าย ปักชื่อ – สกุล ใช้อักษรตามแบบทางราชการขนาด 1 ซม. และปักจุดขนาด
0.5 ซม. ด้วยไหมสีน้าเงิน ตามระดับชั้นของตน ที่ปกเสื้อด้านซ้าย
3. กระโปรง ผ้าเนื้อหนาสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังเป็นจีบข้างละ 3 จีบ
หันจีบออกด้านข้าง เย็บเกล็ดตามยาวลงมา 6-12 ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม กระโปรงยาว
ใต้เข่าไม่เกินครึ่งน่อง
4. ถุงเท้า สีขาวหรือถุงเท้าสีขาวพื้นด้า ไม่มีลวดลาย เวลาสวม พับ 2 ทบ ให้ขอบกว้าง 5-6 ซม.
และขอบล่างอยู่เหนือตาตุ่มพอดี หรือถุงเท้าสั้นสีขาวขอบล่างเหนือตาตุ่มขึ้นมา ไม่ต่้ากว่า 8 ซม.
5. รองเท้า รองเท้าหนังสีด้า หุ้มส้น หัวมนมีสายรัดไม่มีลวดลาย สูงไม่เกิน 3 ซม.
วิชาพลศึกษาให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย
6. เข็มขัด หนังสีด้ากว้าง 3-4 ซม. ไม่มีลวดลาย หัวเข็ มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหั วกลัด
มีปลอกหนังสีด้า 1 ปลอก ขนาดกว้าง 1.5 ซม. ส้าหรับสอดปลายเข็มขัด และเข็มขัดคาดทับขอบกระโปรง

ข้อ 5 ก้าหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบทรงผมและเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องและเหมาะสม ถ้ามีเหตุ
ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้โรงเรียน (กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน) พิจารณาเป็นรายบุคคล
ข้อ 6 เครื่องแบบชุดพลศึกษา
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงทุกคน จะต้องมีชุดพลศึกษาที่โรงเรียนก้าหนด ดังนี้
1. เสื้อ ผ้าโทเรหรือผ้าฝ้าย เนื้อเกลี้ยง สีแดง (ม.ต้น) สีเหลือง (ม.ปลาย) คอโปโล
มีกระเป๋า ปักเครื่องหมายโรงเรียนพิชัยที่กระเป๋า ติดที่อกเสื้อด้านซ้าย และปักชื่อ สกุล ที่อกเสื้อด้านขวา
เวลาสวมใส่ให้ชายเสื้อคลุมสะโพก
2. รองเท้า พลศึกษา ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
- นักเรียนชาย ให้ใช้รองเท้านักเรียน
- นักเรียนหญิงใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวเชือกผูกสีขาวไม่มีลวดลาย
3. ถุงเท้า เป็นถุงเท้าเหมือนถุงเท้านักเรียน
4. กางเกง เป็นกางเกงวอร์มขายาว
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 กางเกงวอร์มขายาวสีด้าคริบแดง
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 กางเกงวอร์มขายาวสีด้าคริบเหลือง
ข้อ 7 เครื่องแบบกิจกรรม
นักเรียนทุกคนจะต้องมีเครื่องแบบกิจกรรมนักเรียนที่นักเรียนสังกัดอยู่คนละ 1 ชุด ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของกิจกรรมนั้ น ๆ และให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบกิจกรรมในวันพุธ เว้นแต่จะมีค้าสั่ง
เปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 8 กระเป๋านักเรียน
ให้นักเรียนโรงเรียนพิชัยใช้กระเป๋าหนัง สือตามแบบที่โรงเรียนก้าหนด ห้ามใช้ถุง ย่ามหรือ
กระเป๋าสาน หรือกระเป๋าอื่นใดที่ผิดไปจากนี้
ข้อ 9 เครื่องประกอบเครื่องแบบ และ เครื่องประดับที่ไม่จาเป็น
โรงเรียนไม่ประสงค์ให้นักเรียนใช้ สิ่งของมีค่าหรือสิ่งที่ไม่จ้าเป็น เช่น สร้อยคอ แหวน ก้าไล
สร้อยข้อมือ ต่างหูเพราะนอกจากเก็บรักษายากแล้ว ยังเป็นการฟุ่มเฟือยไม่เหมาะสมกับสภาพของนัก เรียน
โรงเรียนอนุโลมให้ใช้เฉพาะสิ่งต่อไปนี้ คือ นาฬิกาข้อมือ ใช้สายแบบสุภาพ
ถ้าสิ่งของมีค่าหรือเครื่องประดับเหล่านี้มีการสูญหาย โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ ถ้าตรวจพบ
จะริบและเชิญผู้ปกครองมารับคืนไป
ข้อ 10 ให้รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564

(นางปฏิมา นรภัทรพิมล)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนพิชัย

